
الشرعية العلوم القصيم،جملة ص،)١(العدد،)٣(الد،جامعة ـ١٤٣١حمرم/ م٢٠١٠يناير(٢١٣-١٦٥ص  ) ه

١٦٥ 

اجلمار مرمى توسعة
تأصيلية فقهية دراسة

الغفيلي حممد بن صاحل بن عبدالرمحن
الرس مبحافظة واآلداب العلوم كلية يف اإلسالمية الدراسات بقسم املشارك الفقه أستاذ

البحث واملن: ملخص باملشاعر يتعلق ما ألمهية هائلنظراً بشكل احلجاج لكثرة خصوصاً الزمن هذا ويف عموماً ـت،اسك قام وحيث
كالتايل العلمي املنهج وفق وتأصيلها املسألة هذه لبحث عمدت لذا اجلمار مرمى بتوسعة السعودية :احلكومة

املسألة:املقدمة أمهية فيها وضحت حبثها،وقد .ومنهج

األول اجلمار:املبحث عرفت نب،وفيه وبعدهوذكرت اإلسالمي العهد قبل تارخيها عن السعودي،ذة العهد .ويف

الثاين املوقع:املبحث بتحديد واالكتفاء دقيق بشكل املرمى ملساحة حتديد عدم عن حتدثت الرأسية،وفيه التوسعة شرحت مث ومن
فقهياً املسألة ختريج حماوالً .واألفقية

اخلامتة اليت:أما النتائج أهم فيها دونت إليهافقد .توصلت

الكرمي لوجهه خالصاً عملنا جيعل أن نسأل واهللا
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قدمةامل
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األول اجلمار: املبحث تعريف  وحكمها،وحكمتها،يف

األول اجلمار: املطلب رمي تعريف يف
اللغة: أوالً يف اجلمار رمي

 

                                                 

اللغة: ينظر) ١( مقاييس الصنائع،٢/٢٣٥معجم .٢/١٣٧وبدائع

اللغة) ٢( مقاييس  .١/٤٧٧معجم

العرب: ينظر) ٣(  .٤/١٤٥لسان

والصفحة: ينظر) ٤( اجلزء السابق  .املصدر

الفريد) ٥( .٣/٢٨٤العقد

الصحاح: ينظر) ٦(  ).١٠٩(صخمتار

احمليط: ينظر) ٧(  .٤٠٧ / ١القاموس

العرب:ينظر) ٨(  .٤/١٤٥لسان

السابق) ٩(  .١٤٦ / ٤املصدر
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–

 

االصطالح: ثانياً يف

الثاين اجلمار:املطلب لرمي التشريعي البعد

                                                 

العرب: ينظر) ١٠( احمليط،٤/١٤٧لسان للفاكهي،١/٤٠٨والقاموس مكة .٣/٦٨٠الباريوفتح،٢/٧٨٠وأخبار

الصنائع) ١١( .٢/١٣٧بدائع

وال: ينظر) ١٢( اجلزء السابق واإلكليل،صفحةاملصدر الطالبني،١٣٣ / ٣والتاج اإلرادات،٣/١١٣وروضة منتهى وشرح
٢/٦١. 

الرائق: ينظر) ١٣(  .٢/٣٤٤البحر

للدردير: ينظر) ١٤( الكبري  .٢/٥٠الشرح

احملتاج: ينظر) ١٥(  .١/٥٠٧مغين

اإلرادات: ينظر) ١٦( منتهى  .٢/٦١شرح

الرائق: ينظر) ١٧( احملتاج،١/٢٦٣السالكوبلغة،٢/٣٤٣البحر اإلرادات،٣/٣١٢واية منتهى  .٢/٦٦وشرح

اتهد: ينظر) ١٨( اتفاق١/٣٥٢بداية حمل .وهو
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املهذب) ١٩( شرح  .٢٤٣ / ٨اموع

باز: ينظر) ٢٠( ابن فتاوى  .١٧/٣١١جمموع

املناسك) ٢١( كتاب يف داود أبو الرمي،أخرجه يف كتاب،)١٨٨٨(حديث٢/٤٤٧باب يف ـاء،احلجوالترمذي ج ما باب
اجلمار ترمى املناسكموالدار.)٩٠٢(حديث٣/٢٤٦كيف كتاب يف ـصفا،ي ال بني والسعي الطواف يف الذكر باب

مستدركه.)١٨٥٣(حديث٢/٧١واملروة يف الترمذي،١/٤٥٩واحلاكم صحيح(: قال حسن حديث ـال،)وهذا وق
خيرجاه(: احلاكم ومل اإلسناد صحيح حديث ا،)هذا التلخيصوقال يف  ).صحيح(:)١/٤٥٩(لذهيب

باز: ينظر) ٢٢( ابن فتاوى  .١٧/٣١١جمموع

صحيحه) ٢٣( يف مسلم راكباً،أخرجه النحر يوم العقبة مجرة رمي استحباب باب احلج قوله،كتاب عين(وبيان لتأخذوا
.)١٢٩٧(حديث٢/٩٤٣،)مناسككم

األحزاب) ٢٤( اآلية،سورة  )٢١(: من

املم) ٢٥( اآلية،تحنةسورة  )٤(: من
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مبكة) ٢٦( ص(جبل الصحاح  ).٨٢خمتار

السند) ٢٧( يف أمحد مكة. ٣٠٧-١/٣٠٦أخرجه أخبار يف احلج. ٤/٢٨٤والفاكهي كتاب يف سننه يف ـا،والبيهقي م باب
بد يف مكة،)٥/١٥٣(الرميءجاء أخبار حمقق باملتابعة(:)٤/٢٨٤(قال حسن املسند،)إسناده يف عما إسنادب(: وقال

مرفوعاً عباس ابن إىل  .)صحيح

فاطر) ٢٨( اآلية،سورة  )٦(: من

الدين) ٢٩( علوم .٤٤٤–١/٤٤٣إحياء

باز) ٣٠( ابن فتاوى  .٣١٣–١٧/٣١١جمموع



 ١٧٢

الثالث اجلمار: املطلب رمي حكم

األول  القول

                                                 

)٢/٢٤٠) ٣١ 

الصنائع: ينظر) ٣٢(  .٢/١٦٣بدائع

الدسوقي: ينظر) ٣٣( خليل،٢/٤٥حاشية علي  .٢/٣٣٣واخلرشي

الكبري: ينظر) ٣٤( شجاع،٤/١٨٤احلاوي أيب ألفاظ حل يف  .٢/٣٨٤واإلقناع

اإلرادات،٩/٢٩٣املقنع: ينظر) ٣٥( منتهى  .٢/٧٢وشرح

الصنائع: ينظر) ٣٦( األوطار،١٦٢ / ٨واموع،٢/١٣٦بدائع .٦/١٣٨ونيل
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احلج) ٣٧( اآلية،سورة  )٢٩(: من

القرآن: ينظر) ٣٨( .١٢٨٢ / ٣أحكام

السابق: ينظر) ٣٩( .٣/١٢٨٣املصدر

والتحصيل) ٤٠(  .٣/٤٠٧البيان

البقرة) ٤١( اآلية،سورة  )٢٠٣(:من

كثري) ٤٢( ابن .١/٣٥٨تفسري

مسلم) ٤٣( احلج،أخرجه كتاب النيب،يف حجة  ).١٢١٨(حديث٢/٨٨٦باب

النووي) ٤٤( بشرح مسلم  .٨/١٩١صحيح
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-––

 

الثاين  القول

––

                                                 

خترجيه) ٤٥(  .سبق

النووي) ٤٦( بشرح مسلم  .٩/٤٥صحيح

)٣/٦٧٧) ٤٧. 

)٦/١٣٨) ٤٨
)٧/٣١) ٤٩ 

)٣/١٣١) ٥٠ 

.١/٤١٨املقدمات) ٥١(

الدسوقي) ٥٢(  .٢/٤٥حاشية

خليل) ٥٣( علي  .٢/٣٣٣اخلرشي

)١/٤٢٢) ٥٤. 
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)٢٨٩-٢/٢٨٧) ٥٥. 

)٢/٢٨٩) ٥٦ 

الدواين: ينظر) ٥٧(  .١/٢٥الفواكه

)١/٤١٣) ٥٨. 

ص) ٥٩( للجندي  )١٠٥(املناسك



 ١٧٦

الثالث  القول

––

––

                                                 

اتهد: ينظر) ٦٠( اجلواهر،١/٣٥٤بداية ن،١/٤١٣وعقد كاجلمهوروقد بالوجوب القول عنه  ).١/٤١٨املقدمات(يفقل

سننه) ٦١( يف داود أبو املناسك،أخرجه اجلمار،كتاب رمي يف له) ١٩٧٨(حديث) ٢/٤٤٩(باب يف.واللفظ أمحد واإلمام
برقم،) ٦/١٤٣(املسند خزمية يف،) ٢/٢٧٦(والدارقطين،) ١٩٦٠(وابن أبو،)٥/١٣٦(ننسالوالبيهقي :داودقال

ضعيف( حديث ير،هذا أرطأة-مل بن احلجاج منه،الزهري–أي يسمع البيهقي،)ومل ـات(: وقال ختليط ـن م وهذا
أرطأة بن اب،)احلجاج التلخيصوقال يف حجر أرطأةراومد(): ٢/٢٧٩(ن بن احلجاج على ومدلس،ه ضعيف ). وهو

عباس ابن عن موقوفاً روى عنه–وقد اهللا ا–مارضي ـق،وغريه،)١/٣٤٤(ملسنديف حتقي يف ـاكر ش أمحد وقال
العر(): ٣٠٩٠(املسند احلسن يسمع ومل منقطع عباسينإسناده ابن ـادة). من زي بدون األلباين صححه احلديث لكن

الغلل).وحلقتم( إرواء يف بلفظ(:)٤/٢٣٦(وقال عباس ابن حديث من شاهد اجلمرة(:وللحديث رميتم حل،وإذا فقد
يف..).لكم أوردته الصحيحةوقد األحاديث ووقفه) سلسلة رفعه يف االختالف فيه ـف،وبينت الوق على األكثر ،وأن

لغريه صحيح حديث املذكورة،وأنه الزيادة ).وحلقتم(بدون

والتحصيل: ينظر) ٦٢( .٤/٤٤البيان

داود) ٦٣( أيب  .٢/٤٩٩سنن

الغليل: ينظر) ٦٤(  .٤/٢٣٦إرواء
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––

                                                 

 .٥/٣٠٧املغين: ينظر) ٦٥(

خترجيه) ٦٦( .سبق

ص: ينظر) ٦٧( للشريف اجلمرات ).٥٩(رمي

النووي) ٦٨( بشرح مسلم  .٩/٤٥صحيح

سننه) ٦٩( يف داود أبو املناسك،أخرجه عرفة،كتاب يدرك مل من ـاب). ١٩٥٠(حديث) ٢/٤٨٦(باب كت يف والترمذي
احلج،احلج أدرك فقد جبمع اإلمام أدرك فيمن جاء ما احلج). ٨٩١(حديث) ٣/٣٨(باب مناسك كتاب يف ،والنسائي

باملزدلفة اإلمام مع الصبح صالة يدرك مل فيمن ماجة،)٥/٢٦٣(باب املناسك،وابن الفجر،يف قبل عرفة أتى من باب
مجع مستدركه،)٣٠١٦(حديث) ٢/١٠٠٤(ليلية يف الترمذي،)١/٤٦٣(واحلاكم ـحيح(:قال ص ـال،)حسن وق

شر(:احلاكم على صحيح احلديثحديث أئمة كافة التلخيص،)ط يف الذهيب  ).صحيح:(١/٢٦٣وقال



 ١٧٨

}{

الراجح

                                                 

احلج) ٧٠( اآلية،سورة  ).٢٩(:من

.٥/٣١١املغين) ٧١(

اتهد) ٧٢( .١/٣٥٣بداية

 .١٧/٢٥٦التمهيد) ٧٣(
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الثاين تطورها: املبحث وتاريخ اجلمار مرمى توسعة يف
األول اجلمرات: املطلب تاريخ يف

األوىل اإلسالمي: املسألة العهد قبل اجلمرات

–
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البقرة) ٧٤( اآلية،سورة  ).١٢٨-١٢٥(:من

الطربي) ٧٥( .١/٦٠٣تفسري

خترجيه) ٧٦( .سبق

احلج) ٧٧( اآلية،سورة  ).٢٩-٢٧(:من
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الطربي) ٧٨(  .٩/١٣٩تفسري

لالزرقي: ينظر) ٧٩( مكة  .١/١٤٠أخبار

السابق: ينظر) ٨٠( بعدها١/١٥٩املصدر  .وما

هشام: ينظر) ٨١( البن النبوية .١/١١٧السرية

للفاكهي: ينظر) ٨٢( مكة  .٤/٣٠٦أخبار

صومكة: ينظر) ٨٣( الرسول وعهد اجلاهلية يف  ).١١٧(: املدينة

والصفحةامل: ينظر) ٨٤( اجلزء السابق  .صدر

هشام: ينظر) ٨٥( البن النبوية  .٢/٢٧٤السرية
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الثانية اإلسالمي: املسألة العهد يف اجلمرات

––

––

                                                 

الغرام: ينظر) ٨٦( ص،٢/٣٣٨شفاء مكة  ).٧٢(:وتاريخ

والنهاية: ينظر) ٨٧(  .٤/٣٢٥البداية

هشام: ينظر) ٨٨( البن النبوية  .٤/٥٠٠السرية

السابق: ينظر) ٨٩( .٤/٥٤٣املصدر

كثري: ينظر) ٩٠( ابن .٤/٥٠تفسري

خترجيه) ٩١(  .سبق

خترجيه) ٩٢(  .سبق
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صحيحه) ٩٣( يف البخاري احلج،أخرجه اجلمرتني،كتاب عند الدعاء ).١٧٥٣(حديث،١/٥٣٢باب

للفاكهي) ٩٤( مكة  ).٢٥٦٧(رقم،٤/٢٥٤أخبار

قتادة) ٩٥( تويف اهللا–حيث ومئة–رمحه عشرة مثاين النبالء(سنة أعالم الش) ٥/٢٨٣سري قطع أن يعين ـلمما قب مت قد جرة
التاريخ أعلم،هذا .واهللا

املسلوكه) ٩٦( الصخرة تسلكأي أن ميكن اليت الساب،أو الطرقألن من املسلوكه: لة احمليط(هي ).٣/٤٠٣القاموس

الفرائد) ٩٧(  .١/٢١٣الدرر

حوله: األكمة) ٩٨( مما ارتفاعاً األكثر املوضع اجلبل،هو دون تل هو العرب(أو  ).٢١-١٢/٢٠لسان

احلانوت: الدكان) ٩٩( أو ا،املتجر عليهاأو للجلوس املبنية  ).١٣/١٥٧العربلسان(لدكة

لألزرقي: ينظر) ١٠٠( مكة  .٢/٧٩٠أخبار
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هشام: ينظر) ١٠١( البن النبوية  .٢/٢٧٤السرية

القومي: ينظر) ١٠٢(  .١١٦-٥/١١٥التاريخ

مكة) ١٠٣(  .٤/٢٩٧أخبار

الفرائد: ينظر) ١٠٤(  .١/٢١٣الدرر

للفاكهي: نظري) ١٠٥( مكة .٤/٢٨٠أخبار

والصفحة: ينظر) ١٠٦( اجلزء السابق .املصدر

للفاكهي: ينظر) ١٠٧( مكة ـدمياً: والنوره،٤/٢٨٠أخبار ق البناء يف يستعمل كان الذي األبيض اجلري ـرب(هي الع ـسان ل
٤/١٥٧،٥/٢٤٤.(
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ص: ينظر) ١٠٨( واالغتراب الرحلة  ).٣٤٨(:مستفاد

وا: ينظر) ١٠٩( صاحلقيقة )٤٦٠–٤٥٨(از

ص: ينظر) ١١٠( به احمليطة واألعالم الشريف املكي  ).٥٤(احلرم
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الثالثة السعودياجلمرات: املسألة العهد يف

األول األوىل: الفرع ـ١٣٤٣من: املرحلة ـ١٤٢٦-ه : ه

––

 

 

                                                 

املقدسة: ينظر) ١١١( املشاعر للشيخ،حدود منشور ـدد/ حبث الع ـالمي اإلس ـه الفق ـع جمم جملة يف البسام اهللا ) ٣(عبد

ص١٤٠٨ ـ بعدها١٥٨٨(ه ).وما

ص: ينظر) ١١٢( للشريف اجلمرات  )٢٠(رمي

صعمارة: ينظر) ١١٣( السعودي العهد يف النبوي واملسجد احلرام  ).٩٤(املسجد

ص: ينظر) ١١٤( اجلمرات ).٢٠(رمي



 ١٨٦

                                                 

ص) ١١٥( للبسام املشاعر  .)١٥٩٢–١٥٩١(:حدود

ص: ينظر) ١١٦( اجلمرات ).٢١(:رمي

عام) ١١٧( العمل مناطق عن خاصة البلديات١٣٩٢دراسة شئون وكالة قبل من عملت ـ ـد،ه وامل اإلقليم ختطيط ،نإدارة
الداخلية لوزارة البلديات وكالة تبعية ص،إبان احلج أحباث معهد لدى ).٥٧(موجود

ص) ١١٨( املشاعر  ).١٥٩٤(:حدود

ص) ١١٩( املشاعر ).١٥٩٢(:حدود



 ١٨٧

الثاين من: الفرع الثانية ـ١٤٢٦املرحلة ـ١٤٣٠-ه : ه

–

––

                                                 

ج: ينظر) ١٢٠( اإلسالمي التضامن احلرام(مقال٥جملة اهللا بيت حجاج خدمة يف احلج أحباث  ).٧٥(ص،)مركز

خرائط) ١٢١( املعلومة مىنمصدر تطوير مشروع إدارة لدى  .موجودة

برقم) ١٢٢( احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم معهد عميد خطاب املعلومة يف.ح/٥٠١مصدر ـاء١/٤/١٤٢٧ج بن ـ ه
رقم باخلطاب طلبنا ـ١٧/٣/١٤٢٧يف٢٣/١على ه



 ١٨٨

––

––

                                                 

يف) ١٢٣( العمل املنفذة الشركة الن٢٨/٤/١٤٢٦بدأت وتنفيذ املوقع من اخلدمات بنقل ـ الشمايله ـع،فق القط ـال وأعم
القائم اجلسر هدم بعد املشروع النطالق استعداداً  .الصخري

 



 ١٨٩

––

                                                 

الرأس: القمقم) ١٢٤( ضيق احلديث(إناء غريب يف ص١١٠ / ٤النهاية املقنع أبواب على  ).٢٤٥واملطلع



 ١٩٠

الثاين اجلمار:املطلب مرمى توسعة يف
األوىل اجلمار: املسألة مرمى حتديد يف

                                                 

وملزي) ١٢٥( املختصني املهندسني برفقة املشروع على املباشر االطالع من مستفاد التوصيف القضاياهذا حتديد مت التوثيق من د
برقم املشروع عام ملدير اجلامعة يف العمل جهة من بعث رمسي بطلب عنها االستفسار يف الباحث رغب ك / ١٥٤اليت

برقم،٢/  منه اإلفادة يف/٢١١٠وكانت عنه١٢/٣/١٤٣٠ج االستفسار مت عما ـ .ه



 ١٩١

––

–

–––

–

                                                 

ص) ١٢٦(  ).٦٥(اإلمجاع

)٢/١٣٨) ١٢٧.

)٢/٣٨٤) ١٢٨.

)٢/٣٨٤) ١٢٩. 

)٤/٦٧) ١٣٠. 



 ١٩٢

 

 

 

                                                 

)٢/٣٤٣) ١٣١. 

)١/١٩٠) ١٣٢. 

)٢/٥١٣) ١٣٣.

)٢/٣٢٥) ١٣٤.

)٣/١٣٤) ١٣٥.

)٢/٥٠) ١٣٦.

)١/٢٦٣) ١٣٧. 



 ١٩٣

––

–

––

 

 

 ––

––

                                                 

)٢/٣٤٠) ١٣٨.

).١٠٣(: ص) ١٣٩(

)٣/١٤٣) ١٤٠. 

العدري) ١٤١(  .١/٤٢٢حاشية

)٨/١٧٦) ١٤٢. 



 ١٩٤

 

 

 

 

–

–

                                                 

اموع) ١٤٣(  .٨/١٧٦ينظرك

احملتاج: وينظر،١/٥٠٨) ١٤٤(  .٣/٣١٣اية

.٥/٢٩٦املغين) ١٤٥(

الزركش) ١٤٦( اخلريفشرح حمتصر على  .٣/٢٥٥ي

اإلرادات) ١٤٧( منتهى  .٢/٦٢شرح

)٤/١٥٣) ١٤٨.



 ١٩٥

 

 

–

–

 

الثانية رأسياً:املسألة اجلمار مرمى توسعة

                                                 

مكة) ١٤٩( .٢/٧٧٤أخبار

عابدين: ينظر) ١٥٠( ابن .٢/٥١٣حاشية



 ١٩٦

––

–

–

                                                 

ص: ينظر) ١٥١( املشاعر ).١٥٨٩(:حدود

ص: ينظر) ١٥٢( السابق ).١٥٩٠(:املصدر

ص: ينظر) ١٥٣( املشاعر ).١٥٩٤(:حدود

خترجيه) ١٥٤(  .سبق

)٥/٥٢٢) ١٥٥.

الطالبنير) ١٥٦(  .٣/١٠٠وضة

)١٩٦–٩/١٩٥) ١٥٧.



 ١٩٧

––

––

––

––

                                                 

رقم: ينظر) ١٥٨( السعودية العلماء كبار هيئة جملس ـ١٢/١١/١٣٩٣يف) ٢١(قرار  .ه

للفاكهي: ينظر) ١٥٩( مكة  .٤/٢٩٧أخبار

احلج) ١٦٠( كتاب يف مسلم الوادي،صحيح بطن من العقبة مجرة رمي  ).١٢٩٦(حديث١/٩٤٢باب

)٢/٣٨٢) ١٦١. 

)٢/٣٨٢) ١٦٢. 

اتهدبداي) ١٦٣(  .٣٥٣–٣٥٢ / ١ة

الباري) ١٦٤(  .٣/٦٨٠فتح

 .٥/٢٩٢املغين) ١٦٥(



 ١٩٨

–

––

––

                                                 

.٢/٥٠للدرير) ١٦٦(

)٣/١١٤) ١٦٧.

.١/٤٤٦الكايف) ١٦٨(

صحيحه) ١٦٩( يف البخاري الظامل،أخرجه األرض،كتاب من شيئاً ظلم من ).٢٤٥٢(حديث٢/١٩٣باب

الباري) ١٧٠(  .٥/١٢٦فتح



 ١٩٩

––

––

––

––

                                                 

.٢/١٠٢املغين) ١٧١(

مكة: ينظر) ١٧٢(  .٤/٤٩٩للفاكهيأخبار

الفرائد) ١٧٣(  .١/٢١٣الدرر

القدمي: ينظر) ١٧٤( .٦/١٨التاريخ

الطالبني) ١٧٥( .٣/١٠٠روضة



 ٢٠٠

الثالثة أفقياً: املسألة اجلمرات مرمى توسعة

––

                                                 

ص: ينظر) ١٧٦( املشاعر ).١٥٨٩(:حدود

الصفحة: ينظر) ١٧٧( نفس السابق .املصدر

ص: ينظر) ١٧٨( السابق  ).١٥٩٠(:املصدر

ص: ينظر) ١٧٩( املشاعر ).١٥٩٠(:حدود

الس:ينظر) ١٨٠( الصفحةاملصدر نفس .ابق

ص: ينظر) ١٨١( اجلمرات  )٢٠(رمي



 ٢٠١

–

                                                 

ص: ينظر) ١٨٢( السعودي العهد يف النبوي واملسجد احلرام املسجد  ).١٦٣(عمارة

  
 



 ٢٠٢

––

––

                                                 

)٢/٣٨٤) ١٨٣.

خليل) ١٨٤( خمتصر على  .٢/٣٣٩اخلرشي

ص) ١٨٥( مالك اإلمام مذهب على  ).١٠٣(املناسك

.٢/٥٠للدردير) ١٨٦(

)١/٥٠٨) ١٨٧. 



 ٢٠٣

                                                 

)٣/٣١٣) ١٨٨. 

احلب) ١٨٩( اخلطيبحتفة شرح على  .٢/٣٨٥يب

)٥/٢٩٦) ١٩٠.

)١١/٤٤٦) ١٩١. 



 ٢٠٤

––

 m¡     ~  }   |   {  zl    
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اخلامتة

 

– 

 

                                                 

ص: ينظر) ١٩٢( املساجد أحكام يف والساجد الراكع  ).٢٢١(:حتفة

ص: ينظر) ١٩٣( للسيوطي والنظائر ).١٧٩(:األشباه

احلج) ١٩٤( اآلية،سورة  ).٧٨(:من

اآلية،البقرةسورة) ١٩٥(  ).١٨٥(:من

اآلية،البقرةسورة) ١٩٦(  ).٢٨٦(:من



 ٢٠٥

 

––

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠٦

وامل راجعاملصادر

–

–

–––

––



 ٢٠٧

–––

––––

––

–

––

–

–––

–



 ٢٠٨

–

––

––

––

–

–

–



 ٢٠٩

––

–

–

–––



 ٢١٠

–––

––

–––

–

––

––

–



 ٢١١

–

–

–

 

–––

 

–

–

–––

 

–––

––– 

–

–



 ٢١٢

–

–

 

–

––

 



 ٢١٣
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Abstract. This study is a jurisprudential treatment of the issue of Extending JAMRAT (Stoning Area) which is an important part of HAJJ. 

This issue has recently been particularly important as the Saudi government has largely extended the area(JAMRAT Bridge) in order to 

accommodate for the hugely growing number of Hajj Pilgrims every year. The significance of this study stems from the fact that it attempts 

to trace the origin of JAMRAT and treat the recent Extension from a jurisprudential and foundational point of view. 
The study falls into four parts: 

 

Introduction: States the significance of the study and the method it follows.                           

 

Part 1: Defines what JAMRAT means and gives a historical survey of its importance before and after Islam.               

 

Part 2: This part argues that the size of  JAMRAT (Stoning Area) has not been clearly specified in the relevant sources of FIQ 

(jurisprudence) stating that it is rather the general Location of Stoning that has been specified. In the light of this, the recent Extension  has 

been explained (its vertical and horizontal parts) and treated jurisprudentially.  

 

Conclusion: This part states the main results of the study. 

 



 ٢١٤
 


